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MOBIL LAGERSCANNERLØSNING

OPTIMER LAGERPROCESSERNE 
MED MOBILE WMS TIL  
MICROSOFT DYNAMICS 365 BC/NAV

Mobile WMS fra Tasklet Factory er en mobil 
stregkodescannerløsning, der understøtter 
arbejdsprocesserne på dit lager. Løsningen har en 
fantastisk brugergrænseflade, der er let at bruge 
og kan konfigureres til at passe til den enkelte 
brugers behov.

Dine lagermedarbejdere vil være mere effektive 
og fejl minimeres, da Mobile WMS leverer de 
værktøjer og oplysninger, der er nødvendige for at 
arbejde effektivt.



FORDELE

OFFLINE FUNKTIONALITET
Mobile WMS gør det muligt at udføre 
centrale arbejdsprocesser uden en 
netværksforbindelse. Resultatet er en 
stabil løsning med stor ydeevne.

INTEGRATION TIL STANDARD
Mobile WMS er 100% integreret med 
standard Microsoft Dynamics 365  
BC/NAV. Alle versioner understøttes.

INSTALLERET PÅ TO DAGE
Mobile WMS er en komplet løsning, der 
kan være oppe og køre hos kunden på 
blot to arbejdsdage.

NEM AT TILPASSE
Mobile WMS er designet, så den nemt 
kan udvides med brugerdefinerede 
funktioner. Ændringer foretages direkte 
i Microsoft Dynamics 365 BC/NAV.

BRUGERVENLIG
Mobile WMS er udviklet med fokus 
på at minimere “klik” og irrelevant 
information. Medarbejderen bruger 
minimal tid på oplæring.



FUNKTIONER

MODTAG 
Registrér og kontrollér ankomne
varer. Understøtter lot-/serie-
nummersporing og udløbsdato. 

LÆG PÅ LAGER 
Tildel de modtagne varer
en lagerplacering.

PLUK 
Enkelt eller konsolideret
pluk af ordrer.

FLYT 
Gennemfør planlagte,
uplanlagte og bulk 
flytninger af varer.

OPTÆLLING 
Gennemfør planlagte
optællinger.

UPLANLAGT OPTÆLLING 
Gennemfør uplanlagte optællinger. 
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JUSTER ANTAL 
Nedjustér lagerantal og tildel  
en årsagskode.

PLACERINGSINDHOLD 
Få oplyst hvilke varer en
given lagerplacering indeholder.

FIND VARE 
Få oplyst en vares lagerplaceringer
med visning af varedata, samlet
og disponibelt antal.

VAREDIMENSIONER 
Tilføj eller vedligehold enhedskoder
med angivelse af antal pr. enhed,
mål og vægt af en vare.

VAREREFERENCE 
Associér eller tilføj en  
stregkode til en eksisterende vare.

ERSTATNINGSVARE 
Scan en varestregkode og få
oplyst eventuelle erstatningsvarer.

FUNKTIONER



UDSKRIV LABEL 
Udskriv labels fra den mobile enhed.
* kræver printerlicens

FORSENDELSE 
Udfør forsendelse af dine  
varer fra den mobile enhed. 

VEDHÆFT BILLEDE 
Benyt kameraet på din mobile enhed  
til at vedhæfte billeder i arbejds- 
processen eller oprette produktbilleder

PRODUKTION 
Registrér forbrug, afgang og tid 
på frigivne produktionsordrer

MONTAGE
Registrér forbrug og afgang på 
montageordrer

PAK & SEND
Afslut pakning og forsendelse
direkte fra den mobile enhed

FUNKTIONER
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KONTAKT

Tasklet Factory har kontorer i Danmark og USA. 
Vores Mobile WMS løsning sælges og 
implementeres via vores globale netværk af 
Microsoft Dynamics Partnere.

Vi er kendte for at være de bedste på områder 
som brugervenlige grænseflader, nem tilpasning, 
fejlfri ERP-integration og fremragende service. 

Kontakt os for mere information:

Tlf. HQ: +45 7233 2000
Tlf. US: +1 813-433-0001
Email: sales@taskletfactory.com 
Website: taskletfactory.com

Best-In-Class Mobile WMS


